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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی  کارآموزی بخش استریل مرکزی عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل رشته تحصیلی: کارآموزینوع واحد درسی: 

 کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی: 1 کارآموزی: عملی: نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی 04 کارآموزی: عملی: نظری:        تعداد ساعت

    2 صول استریلیزاسیون و ضدعفونیاپیشنیاز:   ؟د درس:ک

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اتاق عمل رشته تحصیلی: حجت ترکمندی نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: ارشدکارشناسی  مقطع تحصیلی:

66204232-420  شماره تماس:  hojjat.or@gmail.com  :پست الکترونیک 

 مامایی-دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  24/11/1931 ترکیبی مجازی حضوری

    24/11/1931  

 اهداف آموزشی
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 :هدف کلی   

 آشنایی با کار در بخش استریل مرکزی و انجام آن 

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

 در پایان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشند 

:جلسه اول  

جلسههه معارفه، آشههنایی دانشههجو با اهداف و مقررات دوره و همحنین محیو بخو و  گونگی برخورد و عنوان مبحث : 
 ارتباط با پرسنل و سایر همکاران 

 

 اهداف شناختی: 

  مختصری توضیح دهد. قوانین موجود در بخشدر رابطه با 

  شرح دهد. های موجود در بخش استریل مرکزی مختصریدر رابطه با دستگاه 

 

 حرکتی: –روانی اهداف 
  را شناسایی کند و قادر به کار کردن با آنها باشد. کار در بخش دستگاه هابه هنگام 

 .در هنگام ورود به بخش قادر ابه ایجاد ارتباط مناسب با سایر پرسنل بخش باشد 

 

 :دوم جلسه

 تمیز کردن وسایل جراحی و کنترل عملکرد سایر همکاران  عنوان مبحث :

 :شناختی اهداف

  شرح دهد. در وسایل آلودگی های احتمالیدر رابطه با انواع 

  روش های ضد عفونی و استریل کردن قدری شرح دهد.در رابطه با انواع 

  شرح دهد .احتمال وجود آلودگی ها در داخل فضاهای تجهیزات اندکی در رابطه با 

  توضیح دهد. اندکی ماشین شستشوی وسایل در رابطه با 

 

 :حرکتی –روانی  اهداف

  باشد. نحوه استفاده از ماشین های شستشو قادر به 

 .قادر به هواگیری وسایل جراحی باشد 

 

 



3 
 

 

  :مسو جلسه

 گذاری( وسایل  گذاری )تاریخست کردن و تک پیچ کردن وسایل و همحنین نحوه بر سبعنوان مبحث : 

 

 :اهداف شناختی

  روش های تک پیج کردن وسایل را شرح دهد.انواع 

 التین و فارسی ابزار آشنا باشد . با نام 

 .انواع اندیکاتورهای استریل شدن را نام ببرد 

 سطوح یا کالس های استریلیتی را نام برده و هر کدام را تشریح کند 

 :حرکتی -روانی اهداف اختصاصی

 .دانشجو قادر باشد تا وسایل را تک پیچ کند 

  استریلیتی را انجام بدهد.بتواند نحوه پگ کردن و قرار دادن اندیکاتورهای 

  : هارمجلسه 

 طرز کار اتوکالو و فور و همحنین قرار دادن وسایل با حجم، تعداد و جایگاه مناسب در آنها  عنوان مبحث :

 : شناختی اهداف

  کند بیان را  طرز کار اتوکالودانشجو قادر باشد . 

  کند بیان را  طرز کار فوردانشجو قادر باشد . 

 

 

 :حرکتی-روانیاهداف 

 .از اتو کالو و فور برای استریل کردن وسایل استفاده نماید 

 :پنجمجلسه 

 محلولهای شیمیایی ضدعفونی کننده و استریل کننده  عنوان مبحث : 

 .:شناختی اهداف

  نموده و نحوه اثر آن بر روی میکروارگانیسم ها را تشریح کند بیان را انواع محلول های ضدعفونی رایج . 

  نموده و نحوه اثر آن بر روی میکروارگانیسم ها را تشریح کند بیان را انواع محلول های استریل کننده رایج . 
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 عملی :حرکتی -روانیاهداف 

 .تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت ضد عفونی شدن را به صورت عملی ضدعفونی نماید 

  عملی استریل نماید.تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت استریل شدن را به صورت 

 

 :ششمجلسه 

 سازی وسایل استریل  و برعکس و نحوه ذخیره CSRتحویل ستها و پگها از اتاق عمل به بخو عنوان مبحث : 

 :شناختیاهداف 

 را شرح دهد روش های استاندارد جهت جابجایی وسایل وسایل از بخش استریل مرکزی به اتاق عمل و بلعکس 

 :حرکتی-روانیاهداف 

  تحویل ست ها و پگ ها از بخش استریل مرکزی به اتاق عمل و بلعکس پرسنل را همراهی نماید.در 

 هفتم:جلسه 

 سازی وسایل و فضا های اتاق عملها جهت استریلنحوه استفاده از اشعهعنوان مبحث : 

  شناختیاهداف: 
  شرح دهد. استفاده از اشعه جهت استریل کردن وسایل در رابطه با 

  حرکتی-روانیاهداف: 

 .روش بکار گیری استفاده از اشعه را با در نظر گیری خطرات احتمالی آن تمرین نماید 

 

  هشتمجلسه 

 دستگاه اتیلن اکسید  عنوان مبحث : 

  شناختیاهداف: 

  توضیح دهد. دستگاه اتیلن اکسایددر رابطه با 

  توضیح دهد. خطرات گاز اتیلن اکسایددر رابطه با 

 

  حرکتی -روانیاهداف: 

 .مراحل الزم جهت استفاده از دستگاه اتیلن اکساید را به صورت عملی در همکاری با پرسنل انجام دهد 
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 روش های تدریس:

                                                                    ایفای نقو                                                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسو و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                                                                                نمایو عملی

 و وسایل آموزشی: مواد

 تجهیزات بیهوشی موجود در بیمارستان مواد و 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  استریلیزاسیوناصول آشنایی بیشتر با 

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالس ها در فعال حضور

 کالس  مقررات و نظم رعایت

  Case Reportارائه 

 بحث گروهی پیرامون موضوعات تعیین شده

 بخو استریل مرکزیدر مورد  کافی پایه نظری دانو از برخورداری

 

 ضوابو آموزشی و سیاست های مدرس

 مناسب و موقع به آموزش، انجام با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،کالس در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ برنامه، ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف
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 بخشدقیقه در  ده استراحت به مدت: مجازها

مشارکت دادن دانشجو در آماده سازی اتاق عمل و اجرای پروسیجر به شکل عملی در فیلد اتاق عمل بیمارستان موسوی  محدودیتها:

 زیاد دانشجویانبدلیل محدودیت فیلد و تعداد 

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

یزات جهرعایت اصول ایمنی فردی و اجتماعی در موقع کار با بیمار شامل پوشیدن کفش رو بسته، شستشو و هند راب دست به دفعات الزم، استفاده از ت

 بیمار و جلوگیری از ایجاد صدمه به بیمار،...رعایت اصول صحیح کار با کامل موقع انجام اقدامات تهاجمی، 

 فهرست منابع درسی:

های کار قر الا) عدل بری و کوهن( لرلده سیییاقالی ،یگص یلیی ی از نانسیییی ماریص اصیییول کار قر الا) عدل وللد اول از ل  ی  .1

 1131نگرص احساس و قیگرانص انتشارات لامعه

 ساقالیص ،یگص یلیی یص احسانص اصول ضدعفونی و استریلیزاسیونص انتشارات لامعه نگر  .2

 1131قرمانیص ویراست قومص انتشارات لیدورزاقهص  -زاقهص سی اص اصول پاکسازیص ضدعفونی و استریلیزاسیون قر مراکز بهداشتیمباشری .3

 1131ش و هد ارانص انتشارات صبوراص لراشص مهروماکسین یلدمنص راه دای لامع الا) عدلص لرلده خوش .4

5. Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach/ Association 

of Surgical Technologistis/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 9781111034567 

6. Alexaner's Care of the patient in surgery/ Jane C. Rothrock, Sherri Alexander CST/ 

Mosby; 1 edition/ ISBN: 9780323075558 

7. Alexander's Care Of the Patient in Surgery/ Jane C. Rothrock. Mosby; 14 edition/ ISBN 

9780323069168 

8.  

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 ) ک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی
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* * 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلو جورکردنی  ند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  24بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.24) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 

نمره  برای غیبت مجاز در صورت  2

غیبت بیش از حد مجاز برخورد طبق 

 مقررات آموزشی دانشکده

 نمره 2انجام تکالیف عملی و پروژه:  نمره 1 مشارکت کالسی:

 نمره 11امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

هوشبری و ارائه تکالیف ارزشیابی طبق موارد  کارآموزی تخصصی و مهارتی ارزشیابی: (2) شماره لیست و چک کارآموزی عمومی ارزشیابی سایر موارد:

 زیر صورت می گیرد: 

 2 شماره لیست چک طبق %24   دانشجو رفتاری و اخالقی معیارهای 

 22     مهارتی و تخصصی کار% 

نحوه همکاری دانشجو و تسلو بر روی کار در استریل کردن ارزیابی تکوینی در طول ترم و ارزیابی فعالیت دانشجو با توجه به 

 وسایل مختلف خواهد بود.

 2 های گروهیشرکت فعال در بحث% 

 24(  دانشجویان برایپاورپوینت و مطالب آموزشی  تهیه) دانشجو تکالیف% 

 24(     شفاهی و کتبی) دوره پایان امتحان% 

 

 

 

 

  ارزشیابی عمومی کارآموزی 1 ک لیست شماره 

 انیپا خیتاری:                 لیشروع:                      ترم تحص خیتاری:                                لی:                         سال تحصینام و نام خانوادگ

ی::                          محل کارآموزیکارآموز  
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 عالی موارد ارزشیابی عمومی

2 

 خوب

2/2  

 متوسط

2 

 ضعیف

2/4  

 بسیار ضعیف

4 

      ساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات استراحت  را رعایت می کند -2

      کندموازین و شئونات اسالمی رادرپوشش و رفتار بطورکامل رعایت می -2

      .کندالصاق اتیکت ولباس فرم رابراساس مقررات دانشکده رعایت می -6

      کندموازین بهداشت فردی خود را رعایت می -0

      .کندتوانایی مدیریت زمان داشته درجهت انجام وظایف وقت خودراتنظیم می -2

      .وظایف خود را با دقت وبارعایت اصول صحیح وعلمی انجام میدهد -3

      کنددر ارائه مراقبتها، خطرات احتمالی را پیش بینی می-7

      درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را دارد -4

      دارد. ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و کارکنان  بخش مربوطه را -9

      .کنددر مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می -24

      باشد. انتقاد پذیر بوده و در صدد اصالح انتقادات وارده می -22

      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است.  -22

      کند. مناسب اتخاذ میدر انجام امور محوله تصمیم سریع و  -26

      قوانین و مقررات بخش را رعایت می کند.  -20

       کند.در جهت کسب توانایی انطباق با بخش تالش خود را می -22

 


